INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I CONVENIÈNCIA DE CONTRACTAR MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT, EL SERVEIS DIGITALS PER A RÀDIO SANT
VICENÇ.

Vista la necessitat d’aquest Ajuntament de comptar amb els serveis de streaming, podcast, còpies
digitals i web per a Ràdio Sant Vicenç, per tal de oferir a la ciutadania de Sant Vicenç dels Horts de
forma digital tots els continguts de l’emissora de la ràdio municipal, així com poder arribar a totes les
persones en qualsevol format i a qualsevol hora, que tindrà una durada de 4 anys sense possibilitat
de pròrroga
Tenint en compte aquesta necessitat per al compliment dels fins d’interès general de l’Ajuntament de
Sant Vicenç dels Horts i la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer les necessitats d’informació
d’interès públic que proporciona Ràdio Sant Vicenç a la ciutadania.
Un cop es constata que l’Ajuntament no disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar
aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot
d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als
principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.
Per la naturalesa de les prestacions a contractar, no és possible entendre aquestes com una
realització i aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma
independent. A més, en el cas de divisió en lots, caldria exigir una coordinació i planificació global dels
treballs per a una correcte execució global de les prestacions que resultaria desproporcionada per a
les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes. Per tant queda justificat la
no divisió de l’objecte del contracte en lots, al no poden ser executades les prestacions a contractar
de forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i una correcte assignació
dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.
En compliment del que estableix l’article 116 en relació a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
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Un cop analitzat el valor estimat del contracte, que és de 8.000€, es proposa la contractació
mitjançant procediment obert no harmonitzat, segons el que disposa l’article 131 de la LCSP.
Es sol·licita Informe d’Intervenció on es constati l’existència de crèdit suficient per a dur a terme
aquesta despesa, en l’any en curs i el compromís per als futurs exercicis pressupostaris.

Els criteris d’adjudicació subjectius definits per aquest subministrament són els següents:
1 Qualitat i idoneïtat de la proposta de serveis ajustada a les necessitats de l’Ajuntament, 44
punts
Seran objecte de valoració les funcionalitats i facilita d’us dels següents serveis:
-

Funcionalitats del servei d’streaming.
Funcionalitats del servei de Podcast.
Funcionalitats del portal Web.
Funcionalitats de l’App per a mòbils i tauletes intel·ligents.
Possibilitat d’integració continguts audio en blogs , webs o apps de forma senzilla
Flexibilitat del sistema davant noves implementacions.
Facilitat d’ús del sistema.

L’objectiu és valorar la funcionalitats de forma global i relacionada respecte a la idoneïtat que
tenen per donar els serveis digitals de Ràdio Sant Vicenç i el seus sistemes de comunicació
digital amb la ciutadania.
2 Altres millores, 5 punts
Al tractar-se de sistemes informàtics i digitals es valoraran altres millores relatives als serveis
digitals de Ràdio Sant Vicenç, les tecnologies digitals són innovadores i molt canviants en poc
temp, per aquest motiu no es pot detallar quins serveis poden ser subjecte de millores i es
valoraran tots aquells serveis digitals relacionats amb Ràdio Sant Vicenç que millorin els
actuals o siguin més eficients.
L’objectiu és valorar aquelles propostes de millores que pugin ser innovadores o eficients per
als serveis digitals de Ràdio Sant Vicenç.

En el cas de no aconseguir un mínim de 25 punts, no es superarà aquesta fase i per tant quedarà
exclòs del procés de selecció de la proposta més avantatjosa per l’Ajuntament.

Els criteris d’adjudicació objectius definits per aquest subministrament són els següents:
1. Oferta econòmica, 51 punts.
Es valorarà entre 0 punts i la puntuació màxima assignada. La puntuació s’obtindrà mitjançant
l'aplicació de la següent fórmula:
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P= *PX x (*XO /O)
On:
P = puntuació corresponent a l’oferta que s’està valorant
*PX = puntuació màxima .
*XO

=

oferta

econòmica

més

baixa

de

les

presentades.

O = oferta econòmica que s’avalua.
L’oferta no podrà ser superior al pressupost de licitació

Aquests apartats valoren la qualitat de la solució proposada, el nivell de funcionalitat intern, la facilitat
d’ús, les funcionalitats que s’ofereixen a la ciutadania i la relació qualitat preu, per tant es valoren
aquests apartats al considerar que són els adients per determinar quina solució serà la més eficient i
amb millor qualitat per a les necessitats de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts donada la
infraestructura i la situació actual de l’Ajuntament.
Es demana la solvència econòmic-financera relativa al volum anual de negocis que referit a l’any de
més volum de negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat
del contracte, al considerar que si compleix aquest requisit, està acostumat a realitzar aquests tipus
de serveis i té la solvència econòmic-financera suficient per prestar aquest subministrament.
Es demana com a solvència tècnic-professional una relació dels principals serveis o treballs efectuats
en els tres últims anys, de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del
contracte, l’import anual acumulat dels quals l’any de més execució sigui igual o superior al 70 per
cent de l’anualitat mitjana del contracte, al considerar que si compleix aquest requisit està acostumat
a realitzar aquests tipus de serveis i té la suficient experiència tècnica per prestar el servei licitat.

Sant Vicenç del Horts,
El tècnic municipal

Òscar Toledano
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